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Kompetensutveckling
med hjälp av ESF-rådet
Arbetet med att genom ESF-rådet
kompetensutveckla företagets medarbetare inleddes med en noggrann
analys av verksamheten. Först
skapades en grupp med representanter från företagsledningen och
fackliga organisationer. När gruppen
var utsedd analyserades varje del av
företagets organisation genom en
nulägesbeskrivning omfattande styrka,
svaghet, hot och möjligheter. Det är
viktigt och nödvändigt att även övriga
medarbetare informeras om arbetets
utveckling, att de engageras och att
synpunkter kommer fram även utanför
arbetsgruppen.
Denna analys låg till grund för att
tillsammans utveckla handlingsplaner
som skulle mynna ut i en ny ansökan

om genomförandet till ESF rådet.
Dessa handlingsplaner utarbetades
under hösten 2008 och ansökan
lämnades in under januari 2009. ESFrådet granskade ansökan och hade
synpunkter på handlingsplanen och
efter vissa justeringar godkändes
ansökan och gick vidare till det
beslutande organet som beviljade
handlingsplanerna och projektet har
nu över gått till genomförandefasen.
Under den närmaste tiden kommer
handlingsplanerna att kompletteras
genom kontakter både med tidigare
tänkta och även nya leverantörer av
utbildningar och tjänster för projektet.
Projektet går nu in i en intensiv fas.
Utbildningar kommer att genomföras
inom bland annat ledarskap, metodik
för ständiga förbättringar, lean
production, kvalitetsteknik, marknadsföring och materialplanering.
Det kommer att bli en spännande
period fram över och följa den
utveckling detta kommer att innebära
för företaget.

Ökad aktivitet
Det har skett stora förändringar för de
flesta företagen i Sverige och Europa
under 2009. Nu har många företag
ändrats genom de nya förutsättningarna och många har också justerat
arbetssättet under året.
Nu inför hösten märks en annan stabilitet och ökad aktivitet på marknaden.
Vårt arbete med kompetensutveckling har inneburit att handlingsplaner
har skapats för kompetensutveckling
genom ESF-rådet. Dessa handlingsplaner har beviljats och det första
steget mot genomförande har tagits.
Kompetensutvecklingsprogrammet
kommer att pågå till oktober 2010.
Vidare har planering för att delta vid
Wiremässan i Düsseldorf inletts. Mässan pågår under tiden 12-16 april
2010. Vi hoppas på en lika lyckad
mässa som förra gången.
Välkommen att besöka oss under
dessa intensiva dagar!
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Bergsskolan i Filipstad

Bergsskolan – en samarbetspartner
med resurser i materialfrågor och provning.

Bergsskolan i Filipstad är en högskola Vi har möjlighet att erbjuda följande
som har lång tradition och gott renommé
analyser:
av att utbilda ingenjörer och tekniker för - Skjuv-, drag-, bock- och pressprovning;
industrin. Utbildningen är traditionellt Maskin 1 (lilla): 0 - 50 kN, Maskin 2
framtagen i nära kontakt med de företag (stora): 0 - 600 kN.
som ska anställa eleverna. Bergsskolan - Hårdhetsprovning; Brinell: 3000 kg,
har de senaste åren satsat hårt på att Rockwell: 150 kg, Vickers: 1-100 kg,
utveckla sitt materialtekniska labora- Mikro-vickers 0,10 - 1 kg, Knoop:
torium för att stärka utbildningen.
0,10 - 1 kg.
- Slagseghetsprovning; Charpy KV 150.
- Härddjupsmätning; Sätthärdning och
induktionshärdning.
- Grundämnesanalys med
gnistspektometer.

- Förbränningsanalys; kol C och svavel S.
- Metallografi och mikroskopering med
digital bildbehandling.
- Utför även mindre värmebehandling i
laborations miljö.
Exempel på kurser:
Metallurgi- och materialteknik
- Trådteknik, 2 dagar.
- Grundläggande stålkurs, 4 dagar.
- Metallurgi- och materialteknik,
15 dagar.
- Ledarutbildning för 			
produktionspersonal

Bergsskolan har därmed förbättrat
möjligheterna att göra högkvalitativa
materialanalyser och utredningar åt
industrin. Vi har bl a nyss införskaffat en
modern dragprovmaskin för 50 kN och
en högklassig hårdhetsmätare. Inom kort
levereras även en ytterligare dragprovmaskin för de tyngre jobben, som
klarar av upp till 600 kN.
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